
Carte de colorat



Desenele de la paginile 2,3,4,5,6 si 7 au 
fost realizate de membri ai Cercului de 

banda desenata din cadrul        
Palatului National al Copiilor, coordonat 

de domnul profesor Anghel Sorin

      L REX O NET HO



Cu prietenii, zi de zi,

Joacă-te frumos şi paşnic

Nu-i împinge sau lovi, 

Nu fi un copil obraznic!



De-mpingi ori de loveşti,

Fără prieteni te trezeşti.

Singur, singurel vei fi, 

Ocolit de alţi copii.



La plimbare când te duci

Cu părinţii, fii drăguţă,

N-o zbughii pe unde-apuci,

Ţine-i bine de mânuţă. 



La plimbare când te duci

Cu părinţii, fii drăguţă,

N-o zbughii pe unde-apuci,

Ţine-i bine de mânuţă. 



Eşti la joacă-n acţiune

Şi spre tine vine, iată

O persoană ce-ţi propune

Să îţi dea o ciocolată.



Dacă n-o cunoşti, atenţie!

Nu te-apropia prea tare.

Stai departe de tentaţie. 

Poate fi pericol mare.



    Semaforul dacă-i verde

    Porneşti fără grijă mare

    Dar dacă roşu se vede,

    Aştepţi cealaltă culoare.



Dacă vrei să traversezi, 

N-alerga, ci fii prudent!

Pe trotuar să staţionezi, 

Să priveşti un pic atent. 



Uşa n-o deschizi la nimeni

Singur când rămâi acasă.

Căci există unii oameni,

Ce-ţi fac rău de-i laşi în casă.



Cioc, cioc,cioc de-auzi la uşă, 
Iar o voce spune tare:

,,Mama m-a trimis, deschide!”
Nu cumva să-i dai crezare!. 

Hoţii doar atât aşteaptă,
Ca să-ţi fure casa toată!

Multe rele ei mai fac, 
Pe cei mici îi bagă'n sac!



De eşti mare biciclist
Ori în role specialist,
Eu te rog, ai grijă mare,
Să n-aduci vreo supărare!

Mergi pe piste speciale,
Pentru hobby-urile tale,
Fii mereu atent în jur,
Când prin parc faci câte-un 
tur!



Jucăriile, ştii bine,
Sunt făcute pentru tine, 
Să te joci, să le iubeşti,
Cu drag să le îngrijeşti. 

Iar de un copil îţi cere 
Să împarţi cu el comoara, 

De îi dai şi lui din ele,
Îţi e bună inimioara.                                                                                                                                            
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